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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan sektor pertanian  dilandasi ruh yang merupakan nilai 

(value) dan jiwa (spirit) dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tanpa 

adanya ruh yang menjadi dasar pijakan akan kehilangan arah dan semangat 

yang akhirnya dapat menyimpang dari tujuan dan sasaran pembangunan. 

Apalagi untuk sektor pertanian yang obyek pembangunannya adalah benda 

hidup yakni manusia, hewan, tanaman dan lingkungannya (human activity 

system), maka ruh pembangunan sangat diperlukan, agar pembangunan tidak 

bersifat eksploitatif dan merusak kelestarian dari obyek pembangunan. 

Seiring dengan semangat reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik (good governance) oleh pemerintah yang bersih (clean government), 

maka selayaknya semangat reformasi ini dijadikan sebagai ruh di dalam 

pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, semangat 

penyelenggaraan pemerintah yang baik oleh suatu pemerintahan yang bersih 

menjadikan hasil-hasil pembangunan diarahkan untuk sebesar besarnya 

kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain ruh kepedulian harus 

menjadi nilai dan orientasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. 

Tidak berlebihan jika Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan 

pembangunan pertanian Indonesia melandaskan pada nilai dan ruh yang Bersih 

dan Peduli. Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), 

amanah, transparan, akuntabel, demokratis dan aspiratif. Peduli berarti 

memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan 

keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) diatas 

kepentingan pribadi dan golongan. Dalam hal ini terutama dalam bidang 

pelayanan perizinan. 
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Dalam rangka pelayanan prima kepada pelaku usaha di sektor 

pelayanan, Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

299/Kpts/HK.310/8/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 341/Kpts/OT.140/9/2005 

tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dibentuk 

Pusat Perizinan dan Investasi. Pusat Perizinan dan Investasi adalah unsur 

penunjang Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Menteri melalui Sekretaris Jenderal.  

Fungsi dan peran Pusat Perizinan dan Investasi adalah sebagai fasilitator 

dalam kegiatan perizinan dan untuk mendorong tumbuh kembangnya Investasi 

disektor Pertanian. Selain itu sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

publik menuju sistem “satu atap” di bidang pertanian serta memberi kemudahan 

kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan dan investasi di bidang 

pertanian.  

Pusat Perizinan dan Investasi sesuai dengan Rencana dan Program 

Kerja, menata sistem pelayanan perizinan yang prima kepada pelaku usaha 

disektor pertanian sehingga dapat memenuhi kepuasan pelaku usaha dalam 

rangka mewujudkan visi Pusat Perizinan dan Investasi yaitu terwujudnya 

pelayanan prima kepada masyarakat, dengan penerapan manajemen pelayanan 

yang transparan bidang perizinan dan investasi serta mewujudkan pelayanan 

perizinan dan investasi pertanian yang mudah, cepat dan tepat dalam rangka 

mendukung pembangunan pertanian dengan menerapkan prinsip “Good 

Governance”. Dengan adanya pelayanan perizinan yang mudah, akan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya untuk sektor pertanian. 

  Upaya Pusat Perizinan dan Investasi untuk mewujudkan visi tersebut 

terus ditingkatkan terutama terlihat pada pelayanan perizinan. Peningkatan 

perbaikan pelayanan ini dilakukan dengan berbagai cara seperti dilakukannya 
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koordinasi yang intensif antar instansi yang saling berkaitan dan dilakukannya 

pergantian tempat pada pegawai yang dinilai kurang dapat memberi pelayanan 

prima yang dapat menghambat proses perizinan. Untuk itu Pusat Perizinan dan 

Investasi berusaha untuk terus berbenah dan memperbaiki kualitas dan kinerja 

sumber daya manusianya. 

Hal ini sejalan dengan upaya mencapai tujuan Pusat Perizinan dan 

Investasi, yaitu : Meningkatkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pengembangan sistem dan pelayanan perizinan di sektor pertanian, 

meningkatkan kualitas Sistem Administrasi dan Manajemen dalam Pelaksanaan 

Pengembangan Sistem dan Pelayanan Perizinan di Sektor Pertanian, 

meningkatkan kemampuan SDM, penyediaan peraturan perizinan dan pedoman 

investasi pertanian dan penyediaan database bidang perizinan dan investasi 

pertanian.  

Tujuan ini dapat diraih dengan memperhatikan tingkat kepuasan yang 

merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu 

dalam kaitannya dengan tingkat kepuasan masyarakat dalam hal ini para pelaku 

usaha, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, mengamanatkan agar setiap 

penyelenggaraan pelayanan secara berkala melakukan survei kepuasan untuk 

mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan instansinya. 

Sejak tahun 2005 Kementerian Pertanian melalui Pusat Perizinan dan 

Investasi telah melaksanakan pelayanan perizinan, namun belum pernah 

melakukan survei kepuasan pelanggan dan ingin memperbaiki serta 

meningkatkan mutu pelayanannya. Hal ini dikarenakan Pusat Perizinan dan 

Investasi merupakan instansi baru yang masih sibuk untuk berbenah sehingga 

survei kepuasan belum menjadi prioritas untuk dilaksanakan, padahal hasil 
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survei kepuasan ini sangat bermanfaat bagi instansi untuk mengukur kinerjanya 

dan tentu juga bermanfaat untuk Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian 

Pertanian sebagai pengawasan terhadap instansi ini. Oleh karena itu, penelitian 

ini dititikberatkan pada analisis tingkat kepuasan pelaku usaha yang menerima 

pelayanan perizinan. Analisis tersebut dilakukan dengan cara menggali informasi 

dari pelaku usaha yang menerima pelayanan. Hasil dari analisis tersebut sangat 

berguna untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan pelayanan 

perizinan yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun ini. 

Dari uraian tersebut di atas akan timbul pertanyaan terhadap 

pelaksanaan pelayanan perizinan di Pusat Perizinan dan Investasi yaitu apakah 

aktivitas operasional mampu memberi pelayanan yang lebih baik dan dapat 

memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Melalui penelitian ini diharapkan akan 

diperoleh gambaran secara terperinci tentang aktivitas pelaksanaan perizinan 

dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Dengan pengetahuan tersebut 

akan diperoleh beberapa petunjuk dalam menyusun kebijaksanaan instansi, 

sehingga dapat membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi 

agar terwujud pelayanan prima. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perbaikan pelayanan perizinan yang dilakukan Pusat Perizinan dan 

Investasi Kementerian Pertanian masih mendapatkan keluhan-keluhan yang 

disampaikan pelaku usaha dalam beberapa pertemuan nonformal terhadap 

pelaksanaan perizinan. Permasalahan di bidang perizinan adalah pada rumitnya 

proses pengurusan izin.  

Sebelum terbentuknya Pusat Perizinan dan Investasi, perizinan 

dilaksanakan langsung di masing-masing Ditjen terkait/Ka. Litbang. Namun 

setelah Pusat Perizinan dan Investasi dibentuk, pelaku usaha mengeluhkan 
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panjangnya birokrasi perizinan menyebabkan perizinan yang keluar dalam waktu 

yang lama, belum lagi adanya pertentangan dan perebutan kewenangan antar 

instansi internal yang mengurusi perizinan tersebut menyebabkan waktu 

penyelesaian tidak sesuai dengan ketentuan. Mekanisme umum pelayanan 

perizinan di Pusat Perizinan dan Investasi dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai 

berikut : 

 

Gambar 1. Mekanisme Umum Pelayanan Perizinan di Pusat Perizinan dan 
Investasi 

 
Untuk itu perlu dilakukan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan 

pelayanan yang ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. 

Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh 

pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Oleh karena itu 
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setiap penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei indeks 

kepuasan masyarakat.  

Berkaitan dengan hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Faktor-faktor/atribut apa saja dari pelayanan perizinan Pusat Perizinan dan 

Investasi Kementerian Pertanian yang dapat mempengaruhi kepuasan 

pelaku usaha. 

b. Bagaimana tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pelaksanaan pelayanan 

perizinan pada Pusat Perizinan dan Investasi Kementerian Pertanian dalam 

dimensi kualitas  layanan : tangibles (fisik), reliability (kehandalan pelayanan), 

responsiveness (ketanggapan pelayanan), assurance (jaminan) dan empathy 

(empati). 

c. Bagaimana implikasi manajerial untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha 

pada pelayanan perizinan Pusat Perizinan dan Investasi Kementerian 

Pertanian. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki beberapa 

tujuan sebagai berikut : 

a. Faktor-faktor/atribut apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelaku usaha 

terhadap pelayanan perizinan Pusat Perizinan dan Investasi 

b. Menganalisis tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pelaksanaan 

pelayanan perizinan pada Pusat Perizinan dan Investasi 

c. Merumuskan strategi dalam upaya meningkatkan kepuasan pelaku usaha 

terhadap pelayanan perizinan Pusat Perizinan dan Investasi  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Bertitik tolak dari latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai, maka 

manfaat penelitian ini adalah : 

a. Bagi Pusat Perizinan dan Investasi sebagai sumber informasi untuk 

meningkatkan kepuasan pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan program 

pelayanan perizinan pertanian yang efektif dan efisien. 

b. Bagi Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian serta 

Kementerian Pendayaan Aparatur Negara untuk mengawasi kinerja Pusat 

Perizinan dan Investasi. 

c. Bagi penulis sebagai latihan dan menambah pengalaman dalam melakukan 

penelitian di lapangan. 

d. Bagi peneliti lain dapat menjadi masukan dan studi perbandingan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5       Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Pusat Perizinan dan Investasi 

Kementerian Pertanian Jakarta dilakukan pada bulan Juli – Agustus 2010. Obyek 

penelitian adalah pelaku usaha yang telah melakukan pengurusan surat izin dan 

mendapatkan pelayanan dari Pusat Perizinan dan Investasi Kementerian 

Pertanian. 




